
BOGUSŁAW KACZYŃSKI 

 

 Jesteśmy tutaj wszyscy, tak licznie zebrani, by pożegnać Pana 

Bogusława Kaczyńskiego. Absolwenta Akademii Muzycznej w 

Warszawie, pianistę, dziennikarza, krytyka muzycznego, prezentera, 

organizatora wydarzeń kulturalnych, a przecież także dyrektora 

teatru muzycznego, prorektora uczelni, której był absolwentem. A 

nade wszystko wielkiego znawcę i miłośnika muzyki, kultury i…ludzi. 

Urodzony w 1942 r. w Białej Podlaskiej, rozpoczynał swoją karierę w 

roku 1970 jako komentator muzyczny radia i telewizji. Wkrótce stał 

się prawdziwą Gwiazdą Mediów. Prowadził transmisje telewizyjne 

Konkursów im. Fryderyka Chopina i im. Henryka Wieniawskiego a 

także koncerty z udziałem największych artystów scen operowych 

świata, jubileusze Filharmonii Narodowej i Noworoczne koncerty 

wiedeńskie. 

 Był Pan Bogusław Kaczyński  człowiekiem wielu talentów, bo 

realizował się doskonale we wszystkich swoich rozlicznych 

działalnościach. Był autorem i gwiazdą programów telewizyjnych. 

Posiadał niezwykły dar narracji. Czarował nas swymi opowieściami o 

muzyce i wielkich artystach. Kiedy pojawiał się na ekranach 

telewizorów, cała Polska nie mogła oderwać od niego wzorku. 

Widzowie w jednej chwili stawali się melomanami. Z największym 

zainteresowaniem słuchali jego opowieści o muzyce. Był inicjatorem, 

organizatorem i twarzą głośnych na świecie festiwali - w Krynicy i w 

Łańcucie. Publiczność go uwielbiała. Wszyscy go kochaliśmy, dawał 

radość, zarażał optymizmem. I co bardzo ważne – wyznaczał 

standardy. Te najwyższe standardy. Posiadał niebywałą klasę, 

elegancję i styl. Był człowiekiem pełnym uroku, taktu i osobistej 

kultury. Ale jednocześnie nie tolerował bylejakości, braku 

profesjonalizmu, chałtury. Jak nikt inny potrafił wprowadzać kulturę 



wysoką do naszych domów, do naszego życia codziennego. Mówi się, 

że popularyzował to co najlepsze w sztuce i kulturze. Ale Pan 

Bogusław Kaczyński robił coś więcej. On – co nie udaje się znowu tak 

wielu – rzeczywiście zmieniał i tworzył naszą kulturę. Powodował coś 

co jest niezmiernie trudne do osiągnięcia – oswajał kulturę masową. 

Wprowadzał sacrum sztuki najwyższej do profanum kultury 

popularnej. Nadawał tej drugiej inny, lepszy wymiar. I dzięki temu 

zmieniał nas, swoich słuchaczy na lepsze. 

 Można powiedzieć, ze Pan Bogusław Kaczyński, a dzięki niemu 

wielka kultura, trafiali  pod strzechy. To o nim powiedział kiedyś Jerzy 

Waldorff, że  „Kiedy ogłoszono plebiscyt na człowieka roku – 

robotnicy Ursusa wybrali właśnie Kaczyńskiego. To przecież nawet 

Chopinowi by się nie zdarzyło!”.  I to jest może dziś największy 

komplement dla Pana Bogusława. 

 Był także Pan Bogusław Kaczyński człowiekiem doskonale 

wykształconym, erudytą, estetą a wszystko to uzupełniał – co bardzo 

ważne – ciężką, systematyczną, rzetelną pracą. Swe liczne talenty 

łączył z pracowitością a także – z kolejną cnotą niezmiernie istotną – z 

pasją i oddaniem sprawie. Tą sprawą była polska kultura. Dla niej, 

czyli w gruncie rzeczy dla nas wszystkich, budował instytucje, 

podejmował przedsięwzięcia, zmieniał otaczający nas świat, czynił go 

po prostu lepszym. Ale właściwością szczególną za którą jesteśmy 

może najbardziej wdzięczni Panu Bogusławowi Kaczyńskiemu była 

jego miłość do ludzi. Kaczyński kochał sztukę, ale kochał też nade 

wszystko swoich artystów i swoją publiczność. 

Jan Kiepura, Marta Eggerth, Maria Callas, Luciano Pavarotti, 

Placido Domingo. Te nazwiska i te postaci, i wiele innych, zna cała 

Polska dzięki Bogusławowi Kaczyńskiemu. 



 Wielokrotnie nagradzany za życia, m. in. Złotym Medalem 

„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, licznymi „Wiktorami”, „Złotymi 

Ekranami” a nawet „Orderem Uśmiechu”, był Bogusław Kaczyński 

uwielbiany przez polską publiczność i szanowany przez znawców 

muzyki na całym świecie. Posiadał również tytuł Mistrza Mowy 

Polskiej, bo jego perfekcjonizm obejmował również  obszar kultury 

języka ojczystego. 

 Był też Pan Bogusław Kaczyński – o czym muszę wspomnieć – 

założycielem Fundacji ORFEO, która wspiera kulturę narodową; 

propagował sztukę wśród dzieci i młodzieży oraz promował ambitne 

inicjatywy artystyczne. Był więc w pełnym tego słowa znaczeniu 

społecznikiem zatroskanym o losy polskiego narodu, jego 

najmłodszych pokoleń. Taki był Bogusław Kaczyński – człowiek 

kultury, prawdziwy wzorzec polskiego inteligenta odpowiedzialnego 

za swoją wspólnotę, z której wyrósł. Za Polskę. 

 Dziś publiczność Bogusława Kaczyńskiego, My wszyscy, 

przyszliśmy tutaj przede wszystkim oddać hołd Panu Bogusławowi i 

podziękować z całego serca podziękować, za to że był z nami, że nas 

uczył miłości do muzyki i kultury. Że nas uczył porządnego, 

kulturalnego życia.  

 Za to wszystko dziś z całego serca Panu Bogusławowi 

Kaczyńskiemu dziękujemy. Ja dziękuję także  w imieniu  polskiego 

rządu. Panie Bogusławie nie zapomnimy Pana zasług i Pana Dobrego 

Życia. Cześć Twojej Pamięci. Spoczywaj w pokoju. No i do zobaczenia 

na Niebiańskich Koncertach. 


